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Nέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον

δημιουργικό τομέα

"Χωρίς την επιδίωξη της δημιουργικότητας - θα είναι δύσκολο να κάνεις την

επιχείρησή σου να ξεχωρίζει."
 

- Elie Hirschfeld -

Οι δημιουργικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία

ανάπτυξης και απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενισχύοντας παράλληλα την

κοινωνική συνοχή, ιδίως για τους νέους, αλλά και για εκείνους τους ενήλικες που προέρχονται από

μειονεκτούντα περιβάλλοντα, που μπορούν να μετατρέψουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες σε δική τους

επιχείρηση. Οι δημιουργικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δείξει ισχυρή αντίσταση στην πανδημία,

αντιπροσωπεύουν περίπου το 3,5% όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην ΕΕ κάθε

χρόνο και απασχολούν 6,7 εκατομμύρια άτομα, το 3% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού.
 

Προκειμένου να βοηθήσει τον δημιουργικό τομέα να ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του για ανάπτυξη, η ΕΕ

δημιούργησε το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», που στοχεύει στην υποστήριξη των επίδοξων και

των ήδη απασχολούμενων δημιουργικών ανθρώπων με  γνώσεις και δεξιότητες που αυξάνουν την

ικανότητά τους να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τις δικές τους δημιουργικές επιχειρήσεις.
 

Βασιζόμενο στην ίδια ανάγκη και με στόχο την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της

επιχειρηματικότητας στον δημιουργικό τομέα, γεννήθηκε το έργο Erasmus+, Creative Talent Factory

(CTF). Έξι εταίροι από τη Λιθουανία (EINC), την Πορτογαλία (StoryTellMe), τη Σερβία (BDCK), τη

Σλοβενία (PIA), την Ιταλία (CESIE) και την Ελλάδα (IDEC) θα εργαστούν τα επόμενα 2 χρόνια για την

επίτευξη των στόχων του έργου CTF:

να παρέχει ψηφιακές ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναβαθμίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη
δημιουργική επιχειρηματικότητα.

να εφαρμόσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και
παρακολούθησης των γνωστικών επιτευγμάτων των
εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διασφαλίζεται η
διαφάνεια και η αναγνώριση των ικανοτήτων και
δεξιοτήτων τους στο θέμα της δημιουργικής
επιχειρηματικότητας.

να αναπτύξει μία καινοτόμα και εύχρηστη εκπαίδευση για
την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
απαιτούνται για τη δημιουργία ή τη βελτίωση μιας
δημιουργικής επιχείρησης.

να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ικανότητες των
εκπαιδευτικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική
εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να γίνουν επιτυχημένοι
δημιουργικοί επιχειρηματίες.

Οι κλάδοι του δημιουργικού τομέα που θα επικεντρωθεί το έργο CTF είναι: εικαστικές και παραστατικές

τέχνες, χειροτεχνίες, τέχνη και αντίκες, μόδα, μουσική και χορός.
 

Κατά τους επόμενους μήνες, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν ένα σύνολο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών

Πόρων  (ΑΕΠ) με υπό τον τίτλο «Δημιουργική επιχειρηματικότητα - κίνητρα και ενδυνάμωση» που θα

περιλαμβάνει:

Διαδραστικές αναγνώσεις
"Γιατί η ανάπτυξη μιας

δημιουργικής επιχείρησης
είναι σημαντική για μένα;"

Διαδραστικές αναγνώσεις
"Γιατί η ανάπτυξη μιας

δημιουργικής επιχείρησης
είναι σημαντική για μένα;"

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)
με ιστορίες/ μαρτυρίες

επιτυχημένων πρακτικών

Μέσω αυτής της συλλογής ΑΕΠ, το έργο στοχεύει στο να προσφέρει στους επίδοξους και στους νέους

επιχειρηματίες στον δημιουργικό τομέα ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτομελέτης, να τους

βοηθήσει να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τον τομέα αυτό και να τους δώσει τα κίνητρα και την

έμπνευση που απαιτούνται ώστε να ευδοκιμήσουν επιχειρηματικά στον δημιουργικό τομέα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο

Creative Talent Factory
επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου talentcreation.eu

ή επικοινωνήστε μαζί μας στο

orestis@idec.gr
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